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THE ENGLISH CENTRE CONTINUA COM RESULTADOS DE
EXCELÊNCIA
100% DE POSITIVAS NOS EXAMES DE DEZEMBRO

O ano de 2010 foi marcante em termos de resultados dos exames de
Espanhol e Inglês para os alunos do The English Centre da Benedita e
Caldas da Rainha. Com um historial de notas positivas com percentagens
muito acima da média, no ano passado quer nos exames de espanhol
DELE quer nos Cambridge ESOL Examinations, efetuados sobre a égide

do Instituto Cervantes e do British Council respetivamente, todos os
alunos passaram com distinção. Conhecidos agora os resultados dos
exames PET, FCE, CAE e CPE da sessão de dezembro, uma vez mais e a
exemplo das chamadas de maio e junho, todos os mais de uma centena
de alunos passaram tendo a escola registado o excelente resultado de
100% positivas.

O ensino praticado pela escola de línguas, só é possível com uma cultura
de disciplina, rigor e exigência, partilhada entre professores, alunos e

Encarregados de Educação. A confiança depositada no trabalho da escola
ao longo de quase 25 anos, é também o reconhecimento do emprenho e
dedicação de toda uma equipa liderada por Jane Ribeiro, diretora da
academia de línguas.

ALUNOS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO RECOMENDAM O THE ENGLISH
CENTRE

Em inquérito efetuado ao universo dos alunos do instituto de línguas no
final de dezembro, 100% dos inquiridos respondeu afirmativamente à
pergunta se recomendava a escola, 38% considerou a qualidade de
ensino excelente, 60% bom e 2% suficiente.

O The English Centre é uma empresa familiar e independente, sediada
desde a sua fundação em Caldas da Rainha, com filial na Benedita, não
estando ligada a qualquer tipo de franchising, sendo da sua única
responsabilidade a gestão académica dos seus cursos e a implementação
dos respetivos programas.

Os alunos que completam os exames de espanhol e inglês, vêm os seus
diplomas reconhecidos em Portugal e no estrangeiro.

